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ACTA Nº. 6 
                                              ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA             
                                              MUNICIPAL  DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E OITO   

DE MARÇO DE DOIS MIL E SEIS 
 
---- Aos vinte e oito dias do mês de Março do ano de dois mil e seis, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob 
a presidência da Senhora  Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Eng. João Manuel Correia dos Santos, 
Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição 
Marques e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro.------------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 14 de Março de 
2006, com a abstenção do Senhor Vereador Engº. João Manuel Correia dos Santos, por não ter 
estado presente nessa reunião, tendo a referida acta sido aprovada em minuta no final da 
reunião, para efeitos imediatos.------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 445.648,34 � (quatrocentos e quarenta e cinco 
mil seiscentos e quarenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 167.428,74 � (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e vinte e oito euros e 
setenta e quatro cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foi apresentado nenhum assunto para análise no Período de Antes da Ordem do Dia.---- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 - OBRAS PÚBLICAS 

 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.------------
1.1.ARRANJO DO PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM NELAS:  
A) 1º. ORÇAMENTO DE TRABALHOS A MAIS COM PREÇOS CONTRATUAIS  
B) 1º. ORÇAMENTO DE TRABALHOS A MAIS COM PREÇOS ACORDADOS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
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---- �Arranjo do Parque de São Miguel, em Nelas � 1º. Orçamento de trabalhos a mais com 
preços contratuais. Requerente: Nelcivil � Construções Civis de Nelas, Ldª. ------------------------
---- a) Abate de árvores: No início dos trabalhos verificou-se, perante os primeiros abates, que à 
medida que se efectuava o arranque das árvores definidas em projecto, as raízes das que se 
encontravam próximas eram também danificadas, em consequência ficavam mais fragilizadas, 
algumas chegando mesmo a tombarem sem que para o efeito houvesse acção directa exercida. 
Simultaneamente, observava-se que grande parte das árvores abatidas apresentavam sinais 
inequívocos de apodrecimento interior e outras patologias pelo que, caso não fossem abatidas, 
não subsistiriam muito mais tempo de pé.-----------------------------------------------------------------
---- Constatou-se também, que o solo se tornou arenoso em consequência de uma proliferação 
desregrada de eucaliptos, os quais apresentavam já dimensões muito grandes. Este facto 
contribuía para a fragilidade das árvores que ainda se encontravam de pé e foi certamente razão 
para a queda de outras, durante este processo.------------------------------------------------------------
---- Assim, perante o perigo iminente de queda, o qual colocava em risco casas, pessoas e 
veículos que se encontrassem nas proximidades, tornou-se  necessário proceder ao abate destas 
árvores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Já na fase final, um grupo de moradores apresentou um abaixo-assinado no qual exigia o 
abate de mais árvores, nomeadamente os poucos eucaliptos que restavam e que envolviam o 
polidesportivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estes trabalhos referem-se ao abate de mais 149 árvores e atingem o montante de 3.315,95 
� (três mil trezentos e quinze euros e noventa e cinco cêntimos).--------------------------------------
---- b) Execução de Muretes: Os trabalhos previstos neste capítulo abarcavam o perímetro  do 
Parque em todos os locais onde o murete existente fosse demolido, recuado ou substituído, 
deixando de fora todo o perímetro das actuais instalações do Ténis Clube de Nelas e a frente 
Sul do Parque onde se situam as �Alminhas� propriamente ditas.-------------------------------------
---- Com o decorrer da obra tornou-se óbvia a necessidade de ampliar o perímetro de murete, já 
que o muro de vedação junto ao parque de merendas das imediações do ténis se encontrava 
bastante degradado. Mas a ampliação do perímetro deveu-se acima de tudo à multiplicação dos 
espaços de estacionamento após constatar a clara insuficiência dos que estavam previstos no 
projecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estes trabalhos atingem o montante de 13.660,78 � (treze mil seiscentos e sessenta euros e 
setenta e oito cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Parque Infantil: No projecto estava prevista uma camada de areia fina com uma 
espessura média de 0,10 m, espessura esta que se verificou insuficiente para a correcta 
utilização do espaço. Assim sendo optou-se por reforçar a camada existente com outra de 
características idênticas com uma espessura média de 0,40 m.-----------------------------------------
---- Estes trabalhos atingem o montante de 1.682,45 � (mil seiscentos e oitenta e dois euros e 
quarenta e cinco cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------
---- d) Vedação Exterior: O perímetro da vedação exterior foi ampliado na razão directa da 
ampliação do perímetro do murete de vedação.-----------------------------------------------------------
---- Estes trabalhos atingem o montante de 17.358,66 � (dezassete mil trezentos e cinquenta e 
oito euros e sessenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------
---- Assim, estes Serviços solicitam a Vª. Exª. autorização para a execução das tarefas 
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indicadas, cujo valor total é de 36.017,84 � (trinta e seis mil e dezassete euros e oitenta e quatro 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a Vª. Exª. a superior decisão.�.------------------------------------------------
---- Presente também outra informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Março 
de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- Arranjo do Parque de São Miguel � 1º. Orçamento de trabalhos a mais com preços 
acordados. Requerente: Nelcivil � Construções Civis de Nelas, Ldª. ---------------------------------
---- a) Capeamento do Muro em Granito: Durante a execução dos muros exteriores em granito, 
verificou-se que o acabamento da parte superior dos mesmos era bastante irregular, o que, não 
só dificultava o assentamento do gradeamento, como se apresentava como uma solução 
esteticamente pobre. Na busca de respostas para corrigir esta imperfeição julga-se que a melhor 
solução é a colocação de um capeamento em granito de secção de 0,35x0,10m com acabamento 
a jacto de areia, o qual permite uma colocação mais perfeita do gradeamento e ao mesmo tempo 
enriquece este espaço.----------------------------------------------------------------------------------------
---- Estes trabalhos atingem o montante de 21.118,50 � (vinte e um mil cento e dezoito euros e 
cinquenta cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Vedação Exterior: A vedação prevista no projecto é de linhas muito simples não 
condizente com a nobreza que se pretende para este espaço público. Após a alteração proposta 
para os muros julga-se de toda a conveniência existir uma harmonia no conjunto a qual só 
poderá ser alcançada com a aplicação de um gradeamento mais elaborado e rico, à imagem de 
outros espaços públicos de dimensão e simbolismo idênticos.------------------------------------------
---- Estes trabalhos atingem o montante de 14.696,49 � (catorze mil seiscentos e noventa e seis 
euros e quarenta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------
---- Os preços unitários constantes do orçamento anexo enquadram-se dentro dos valores 
normalmente praticados na região, pelo que se julga serem de aceitar.--------------------------------
---- Assim, estes Serviços solicitam a Vª. Exª. autorização para a execução das tarefas 
indicadas, cujo valor total é de 35.814,99 �(trinta e cinco mil oitocentos e catorze euros e 
noventa e nove cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a Vª. Exª. a superior decisão.�.------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques, aprovar o primeiro orçamento de trabalhos a mais com preços contratuais 
da obra �Arranjo do Parque de São Miguel, em Nelas�, no valor de 36.017,84 � (trinta e seis 
mil e dezassete euros e oitenta e quatro cêntimos) e o primeiro orçamento de trabalhos a mais 
com preços acordados da obra �Arranjo do Parque de São Miguel, em Nelas�, no valor de 
35.814,99 � (trinta e cinco mil oitocentos e catorze euros e noventa e nove cêntimos), bem 
como aprovou os respectivos orçamentos anexos às informações, nos termos e de acordo com 
as informações dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descritas.--------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.----------------  
1.2.SANEAMENTO DO SECTOR SUL/NORTE NELAS/FOLHADAL - ETAR DO 
FOLHADAL � EXPROPRIAÇÃO A MARIA ROSA SANTOS SAMPAIO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Saneamento do Sector Sul/Norte Nelas/Folhadal � ETAR do Folhadal � Expropriação a 
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Maria Rosa Santos Sampaio.--------------------------------------------------------------------------------
---- I - Para construção do colector de ligação da ETAR do Folhadal à rede de colectores 
existente, foi necessário atravessar o terreno de Maria Rosa Santos Sampaio e arrancar 10 
videiras dispostas em latada.---------------------------------------------------------------------------------
---- II � A proprietária permitiu a construção daquele colector, na condição de lhe serem pagas 
as videiras destruídas, não querendo qualquer indemnização pela serventia criada no seu terreno 
com a passagem do colector.---------------------------------------------------------------------------------
---- O valor acordado foi o seguinte � 10 videiras x 7,50 � = 75,00 � (setenta e cinco euros).-----
---- III � Atendendo a que as videiras em causa eram de grandes dimensões, julga-se que o 
preço unitário se enquadra dentro dos normalmente praticados. ---------------------------------------
---- No entanto, deixa-se à consideração de Vª. Exª. a superior decisão.�.----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quantia de 75 � (setenta e 
cinco euros) a Maria Rosa Santos Sampaio, referente à inutilização de 10 videiras devido à 
passagem do colector de ligação da obra de �Saneamento do Sector Sul/Norte Nelas/Folhadal � 
ETAR do Folhadal�, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras 
atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------------------------------   
1.3.PARQUE ECOLÓGICO DA CERCA - CONSTRUÇÃO DA REDE VIÁRIA 
INTERNA - AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Provisória e a Conta 
Final da obra de �Parque Ecológico da Cerca � Construção da Rede Viária Interna�, adjudicada 
à Firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ldª., de acordo com os documentos elaborados 
pelos Serviços Técnicos de Obras e que foram presentes nesta reunião.------------------------------ 
1.4.CONSTRUÇÃO DA 2ª. ETAR DE NELAS E EMISSÁRIOS COMPLEMENTARES - 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Construção da 2ª. ETAR de Nelas e Emissários Complementares�, adjudicada à firma Amadeu 
Gonçalves Cura & Filhos, Ldª., S.A., pela importância de 301.804,96  � (trezentos e um mil 
oitocentos e quatro euros e noventa e seis cêntimos) de acordo com o documento elaborado 
pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. --------------------------------- 
 

 2 - EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
2.1.ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE 
MENTAL DE VISEU - COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR DE VÂNIA DA 
SILVA LEBRE 
---- Presente o ofício nº. 144/2006, datado de 20 de Fevereiro de 2006, da Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu, com sede em Repeses, 
Viseu, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Vem esta APPACDM colocar à consideração de Vª. Exª. o seguinte assunto:-----------------
---- Frequenta a valência �Escola de Ensino Especial� desta APPACDM a aluna, Vânia da Silva 
Lebre, de 15 anos e com residência na Rua do Mondego � Nelas.-------------------------------------
---- A referida aluna habita com uma tia, Srª. Maria dos Anjos Pádua Lebre Pais e desde a sua 
admissão nesta Instituição, em Novembro de 2001, que utiliza o transporte dessa Câmara às 
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segundas e sextas-feiras, frequentando durante a semana o Internato.---------------------------------
---- É entendimento da equipa que presta apoio à aluna que esta adquiriu  até ao momento  
autonomia  que lhe permitirá efectuar diariamente o percurso Nelas � Viseu em transporte 
público. Deste modo e dado não existir nesse concelho instituição adequada para apoio a esta 
jovem e os tios possuírem fracos recursos económicos, vimos solicitar que nos informe da 
possibilidade da comparticipação monetária dessa Câmara no passe mensal que a aluna 
necessitará para vir frequentar esta Instituição de Ensino Especial.------------------------------------
---- Aproveitamos também esta oportunidade para igualmente informarmos que frequenta o 
Internato desta APPACDM um outro jovem, Rui Jorge Coimbra Soares, com residência em 
Carvalhal Redondo e que nos fins de semana se desloca à sua residência. Uma vez que uma das 
viaturas dessa Câmara já transporta alunos desta APPACDM às segundas e sextas-feiras, 
solicitamos que este aluno seja incluído no referido transporte.�.--------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 3 de Março de 2006, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �No sentido de dar resposta ao solicitado pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental de Viseu, o Serviço de Acção Social realizou visita domiciliária ao 
agregado familiar da aluna Vânia da Silva Lebre.--------------------------------------------------------
---- Trata-se de uma família que beneficia há alguns anos de acompanhamento psicossocial por 
este Serviço, que face à deficiência da Vânia a encaminhou para a Instituição, beneficiando de 
apoio no transporte pela Câmara Municipal. No entanto, segundo a equipa da APPACDM, a 
aluna adquiriu autonomia e considera oportuno que se desloque a partir deste momento em 
transporte público.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os recursos económicos deste agregado familiar são escassos, apenas provêm do trabalho 
do tio da Vânia tornando-se insuficientes face às despesas com a saúde da tia e aluna. Convém 
referir que a mãe da Vânia a abandonou em nascença e não contribui monetariamente para a 
educação da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deste modo, caso Vª. Exª. entenda, o encargo com o transporte escolar poderá ser suportado 
na totalidade pela Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- Presente ainda uma informação datada de 9 de Março de 2006, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação de passe -----------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com a informação enviada pelo Serviço de Acção Social da Câmara Municipal 
de Nelas informo Vª. Exª. que o Serviço Educativo concorda com a recomendação do mesmo, 
pelo que, caso Vª. Exª. entenda o encargo com o transporte escolar da aluna Vânia da Silva 
Lebre deverá ser comparticipado na sua totalidade. -----------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a comparticipação na totalidade do valor 
do passe do transporte escolar da aluna Vânia da Silva Lebre, nos termos e de acordo com as 
informações da Técnica Superior de Serviço Social e da Técnica Superior de Educação, atrás 
descritas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 3 - CONTABILIDADE 
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3.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2005, EM EXECUÇÃO NO CORRENTE ANO DE 2006, NOS TERMOS DO 
Nº. 5, DO PONTO 2.3., DO POCAL � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações nºs. 3, ao Orçamento Municipal e às 
Grandes Opções do Plano, do ano de 2005, em execução no ano de 2006, nos termos do nº. 5, 
do ponto 2.3., do POCAL, as quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

4 - OBRAS PARTICULARES 
 
4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº.3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 7 de Março de 2006 e 21 de Março de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 7 de Março de 2006 e 20 de Março de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 7 de Março de 2006 e 20 de Março de 
2006, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.---------------------------- 
 4.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
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nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 7 de 
Março de 2006 e 20 de Março de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 6 de Março de 2006 e 21 de Março de 2006, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante.---------------------------------------------------------------- 
 4.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 
VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DO CONCELHO DE NELAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de funcionamento de vários estabelecimentos do 
Concelho de Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Os seguintes pedidos encontram-se devidamente instruídos, de acordo o artigo 16º., do 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços do Concelho de Nelas. Assim, não vejo inconveniente na aprovação dos 
mapas de horário, desde que não seja posta em causa a segurança e tranquilidade pública.--------
---- De acordo com o artigo 3º. deste regulamento, os estabelecimentos comerciais podem 
escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 6 e as 24 horas, de todos os dias da 
semana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bars e self-service e estabelecimentos 
análogos poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana.---------------------------
---- Clubes, cabarés, boites, dancings, casas de fado, bares e estabelecimentos análogos, 
poderão estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana. No entanto, por deliberação 
camarária de 13 de Abril de 2005, estes estabelecimentos só poderão funcionar até às 4 horas 
nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado. Nos restantes dias deverão encerrar às 2 horas.-
---- 1) Medidores de Seguros, de Joaquim Nelas Cardoso, na Rua Dr. Abílio Monteiro, em 
Canas de Senhorim, com o período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para 
almoço das 12,00 h às 14,00 h. Encerramento ao Sábado e Domingo.--------------------------------
---- 2) Papelaria Acipreste, de Maria Alice Fraga Carvalho, na Rua Dr. Eduardo Maria dos 
Santos, loja 10, em Canas de Senhorim, com o período de funcionamento das 8,30h às 19,00h. 
Encerramento ao Domingo.----------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Café Avenida, de Luis Filipe Pinto Santos, na Rua do Rossio, nº. 55, em Canas de 
Senhorim, com o período de funcionamento das 7,00h às 2,00h.--------------------------------------
---- 4) Talho, de Maria Dolores Monteiro Alves Matos, na Rua do Comércio, em Canas de 
Senhorim, com o período de funcionamento das 7,30h às 20,00h e paragem para almoço das 
13,00h às 14,00h. Encerramento ao Domingo e Segundas-Feiras--------------------------------------
---- 5) Mercearia, de José António Narciso dos Santos, em Moreira, com o período de 
funcionamento das 7,30h às 20,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. 
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Encerramento aos domingos.--------------------------------------------------------------------------------
---- 6) Cabeleireiro, de Maria Luísa de Almeida Reis Andrade, em Carvalhal Redondo, com o 
período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 
14,00h. Encerramento aos Domingos e Segundas-feiras.------------------------------------------------
---- 7) Minimercado, de Maria Adélia E. S. Pais Veloso, na Rua Direita, nº.106, em Carvalhal 
Redondo, com o período de funcionamento das 8,30h às 22,00h, com paragem para almoço das 
12,30h às 14,30h. Encerramento aos domingos e segundas-feiras, a partir das 12,00 horas.-------
---- 8) Café e Restaurante, de Maria do Céu Gouveia Niza Figueiredo, na Rua Direita, nº. 77, 
em Carvalhal Redondo, com o período de funcionamento das 8,00h às 2,00h.----------------------
---- 9) Comércio a retalho de carne, de Luis Miguel Rodrigues Santos, sito ao Mercado da 
Vila, em Canas de Senhorim, com o período de funcionamento das 8,00h às 19,30h, com 
paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. Encerramento ao Domingo.----------------------------
----10) Talho, de José Manuel Mendes Matias, sito ao Mercado da Vila, em Canas de 
Senhorim, com o período de funcionamento das 8,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 
12,30h às 14,30h. Encerramento ao Domingo e Segunda-Feira. ---------------------------------------
----11) Mercearia, de Maria Odete Borges Rodrigues Pais, na Rua Direita, em Vale de 
Madeiros, com o período de funcionamento das 7,00h às 20,00h, com paragem ara almoço das 
12,30 h às 14,00 h. Encerramento ao Domingo.----------------------------------------------------------
---- 12) Medição de Seguros, de Alberto Manuel Moreira, na Rua Dr. José Guilherme Faure � 
Lote 4, Loja B, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem 
para almoço das 12,30h às 14,30h. Encerramento ao Domingo. ---------------------------------------
---- 13) Comércio a grosso e a retalho de frutas e produtos agrícolas, de José Luis Garcia 
dos Santos, na Rua da Botica, nº. 1, R/C, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h 
às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. Encerramento ao Domingo.----------
---- 14) Pingo Doce, de Pingo Doce Distribuição Alimentar, S.A., na Avª. Dr. Fortunato de 
Almeida, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h às 21,00h.--------------------------
---- 15) Estabelecimento de Bebidas �A Talha�, de Adelino Marques da Silva, no Terreiro da 
Torre, em Santar, com o período de funcionamento das 7,00h às 22,30h. Encerramento ao 
Domingo a partir das 14,00 horas.--------------------------------------------------------------------------
---- 16) Comércio de Lâs, Roupa e Criança, etc., de Branca Maria Matias Antunes Almeida, 
na Rua Nova, nº.22, em Lapa do Lobo, com o período de funcionamento das 10,00h às 19,00h, 
com paragem para almoço das 12,00h às 14,00h. Encerramento ao Domingo.-----------------------
---- 17) Reparações Automóveis, de Luis Jesus Martins, na Zona Industrial, Lote 6, em 
Senhorim, com o período de funcionamento das 8,30h às 19,00h, com paragem para almoço das 
12,30h às 14,00h. Encerramento ao Sábado após as 12,30h e aos Domingos.------------------------
---- 18) Agência Funerária A.B.C., de Alberto Borges da Costa, Herdeiros, na Rua Arquitecto 
Keil do Amaral, nº. 21, em Canas de Senhorim, com o período de funcionamento contínuo.------
---- 19) Comércio de Electrodomésticos e Reparações, de ElectroNelas, Ldª., na Rua Gago 
Coutinho, nº. 110, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,30h às 19,00h, com 
paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. Encerramento ao Domingo.----------------------------
---- 20) Tabacaria e Papelaria, de Maria de Fátima Diogo Figueiredo Tavares, na Avª. João 
XXIII � Edifício Central, em Nelas, com o período de funcionamento das 7,00h às 19,00h. ------
---- 21) MelhorLimpa - Lavandaria, de MelhorLimpa � Lavandaria, Ldª., na Rua Luís de 
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Camões, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h às 20,00h. Encerramento aos 
Sábados à tarde e aos Domingos.---------------------------------------------------------------------------
---- 22) Venda de Materiais de Construção, de Lasen, Materiais de Construção, Ldª., na Avª. 
António Joaquim Henriques, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, 
com paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. Encerramento ao Sábado e Domingo após as 
12,30h.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 23) Café-Bar �O Marquês�, de Susana Sofia Alves Pais, na Rua das Toiças, Rua 2, nº.2, 
em Nelas, com o período de funcionamento das 8,00h às 2,00h durante a semana. Aos Sábados, 
Domingos e Vésperas de Feriados, com encerramento às 4,00h.---------------------------------------
---- 24) Restaurante �Zé Pataco�, de Restaurante Zé Pataco, Ldª., na Rua do Comércio, 
nº.124, em Canas de Senhorim, com o período de funcionamento das 7,00h às 2,00h. 
Encerramento às terças-feiras.-------------------------------------------------------------------------------
---- 25) Comércio a retalho de vestuário, de Mariana Pereira Patinha Fernandes, na Rua Dr. 
Eduardo M. Santos, em Canas de Senhorim, com o período de funcionamento das 9,00h às 
19,30h, com paragem para almoço das 13,00h às 14,00h. Encerramento aos domingos.-----------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos do Concelho de Nelas atrás referidos, nos termos 
e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------  
4.5.PEDIDO DE LICENCIAMNETO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO - "MINI MERCADO 
FLAMINGO", NA RUA ARQUITECTO KEIL DO AMARAL, Nº. 13, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: FRANCISCO PINTO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 9 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de comércio � �Mini Mercado Flamingo�, na Rua Arquitecto Keil do Amaral, 
nº. 13, em Canas de Senhorim. Requerente: Francisco Pinto.-------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de uma placa publicitária com as 
dimensões de 0,70x0,45m, de acordo com a fotografia apresentada.----------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação da 
placa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
372, de 7 de Março de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 
horas às 19,00 horas, com paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. Encerramento ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de comércio � �Mini Mercado Flamingo�, 
na Rua Arquitecto Keil do Amaral, nº. 13, em Canas de Senhorim, em que é requerente 
Francisco Pinto, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO - "TUTTI SHOES", NA 
RUA DA SERRA DA ESTRELA, LOJA 19, DO EDIFÍCIO GRÃO VASCO, EM NELAS. 
REQUERENTE: CACIVESTE - COMÉRCIO DE CALÇADO E VESTUÁRIO, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 9 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de comércio � �Tutti Shoes�, na Rua da Serra da Estrela, Loja 19, do Edifício 
Grão Vasco, em Nelas. Requerente: Caciveste � Comércio de Calçado e Vestuário, Ldª. ---------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso, com as 
dimensões de 1,00x0,60m, de acordo com a fotografia apresentada.----------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
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387, de 8 de Março de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 
19,00h, com paragem para almoço das 12,00h às 14,00h. E aos Domingos, das 14,00h às 19 h.--
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de comércio � �Tutti Shoes�, na Rua da 
Serra da Estrela, Loja 19, do Edifício Grão Vasco, em Nelas, em que é requerente Caciveste � 
Comércio de Calçado e Vestuário, Ldª., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------  
4.7.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, PARA COLOCAR DOIS ANÚNCIOS LUMINOSOS, NA RUA LUÍS DE 
CAMÕES, Nº.21, EM NELAS. REQUERENTE: SOMITEL II - EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES, S.A. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 13 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de publicidade do estabelecimento comercial, para colocar dois anúncios 
luminosos, na Rua Luis de Camões, nº. 21, em Nelas. Requerente: Somitel II � Equipamentos 
de Telecomunicações, S.A.----------------------------------------------------------------------------------
---- Foi solicitado autorização de colocação de dois anúncios luminosos na fachada principal do 
edifício com as dimensões de 5,75x0,75 m e com 0,50x0,55m, de acordo com fotografia 
apresentada.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência da 
Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade.----------------------------
---- Parecer dos Serviços:-------------------------------------------------------------------------------------
---- I) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação dos 
anúncios luminosos. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- III) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade do 
estabelecimento comercial, para colocar dois anúncios luminosos, na Rua Luis de Camões, nº. 
21, em Nelas, em que é requerente Somitel II � Equipamentos de Telecomunicações, S.A., nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------  
 4.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO A RETALHO DE ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO E OUTROS - "HORTIPET", NA TRAVESSA DO ROSSIO, Nº. 4, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: NATÁLIA MARIA BATISTA PAIS DOS 
SANTOS ROCHA 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de comércio a retalho de animais de estimação e outros � �Hortipet�, na 
Travessa do Rossio, nº. 4, em Canas de Senhorim. Requerente: Natália Maria Batista Pais dos 
Santos Rocha. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos comerciais podem escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 
6 e as 24 horas, de todos os dias da semana.---------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, de acordo com o artigo 16º., do supracitado regulamento, o pedido de 
concessão do mapa de horário não se encontra devidamente instruído. Este só poderá ser 
emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade e do pagamento da 
respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um toldo publicitário na fachada 
principal, com as dimensões de 1,70 ml de frente e 0,55 m de avanço, de acordo com esquema 
apresentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
toldo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
418, de 17 de Março de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h 
às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,00h. Encerramento  aos Domingos.------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de comércio a retalho de animais de 
estimação e outros � �Hortipet�, na Travessa do Rossio, nº. 4, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente Natália Maria Batista Pais dos Santos Rocha, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 4.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "BAR CUBA LIVRE", NO 
LARGO ALEXANDRE HERCULANO, EM NELAS. REQUERENTE: CÂNDIDO 
RIBEIRO & CORREIA, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas - �Bar Cuba Livre�, no Largo Alexandre Herculano, em Nelas. 
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Requerente: Cândido Ribeiro & Correia, Ldª. ------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os bares poderão 
estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana, alínea b, do artigo 7º., do Capítulo III.---
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de uma placa com as dimensões de 
6,00x0,50 m e de três toldos com 1,00 metro linear e 1,00 metro de avanço, de acordo com as 
fotografias apresentadas.-------------------------------------------------------------------------------------
---- Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação da 
placa e toldos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
1883, de 29 de Dezembro de 2005, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 
9,00h às 2,00h.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de bebidas - �Bar Cuba Livre�, no Largo 
Alexandre Herculano, em Nelas, em que é requerente Cândido Ribeiro & Correia, Ldª., nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
  4.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO SALÃO DE CABELEIREIRA - "CABELEIREIRO ANA ALVES", 
NA RUA DO POMBAL, EM NELAS. REQUERENTE: ANA ALVES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do salão de 
cabeleireira - �Cabeleireiro Ana Alves�, na Rua do Pombal, em Nelas. Requerente: Ana Alves.-
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
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---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um autocolante na montra com as 
dimensões de 2,10x0,25 m, de acordo com a fotografia apresentada.--------------------------------- 
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
autocolante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, não vejo 
qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 20,00h, com paragem para almoço das 
12,30 h às 14,30 h e encerramento à Segunda-Feira.-----------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do salão de cabeleireira - �Cabeleireiro Ana Alves�, na Rua do 
Pombal, em Nelas, em que é requerente Ana Alves, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------- 
 4.11.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "BAR DA CP", NA AVª. 
ANTÓNIO JOAQUIM HENRIQUES, EM NELAS. REQUERENTE: LUIS FERNANDO 
BERNARDO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas - �Bar da CP�, na Avª. António Joaquim Henriques, em Nelas. 
Requerente: Luis Fernando Bernardo. ---------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos comerciais situados em estações ferroviárias poderão funcionar em horário 
contínuo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um toldo publicitário com 4,00 metros 
lineares e 1,00 metro de avanço, de acordo com a fotografia apresentada.----------------------------
---- Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
toldo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
34, de 4 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 5,00h às 
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3,00h e encerramento aos sábados.-------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de bebidas - �Bar da CP�, na Avª. António 
Joaquim Henriques, em Nelas, em que é requerente Luis Fernando Bernardo, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------- 
 4.12.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DA PAPELARIA - "PAPELARIA GRÃO VASCO", NA RUA DA 
SERRA DA ESTRELA - EDIFÍCIO GRÃO VASCO, EM NELAS. REQUERENTE: 
JOÃO MANUEL MARQUES FERREIRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário da papelaria  - 
�Papelaria Grão Vasco�, na Rua da Serra da Estrela � Edifício Grão Vasco, em Nelas. 
Requerente: João Manuel Marques Ferreira. -------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos comerciais podem escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 
6 e as 24 horas de todos os dias da semana.---------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, de acordo com o artigo 16º., do supracitado regulamento, o pedido de 
concessão do mapa de horário não se encontra devidamente instruído. Este só poderá ser 
emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade e do pagamento da 
respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de uma tabuleta publicitária com 
2,00x0,60 metros e um anúncio luminoso com 2,75x050 metros, de acordo com esquema e 
fotografia apresentada.----------------------------------------------------------------------------------------
---- Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação da 
tabuleta e anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, de 31 de 
Maio de 2005, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 8,00h às 19,00h, com 
paragem para almoço das 12,30h às 13,30h.---------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário da papelaria  - �Papelaria Grão Vasco�, na Rua da Serra da 
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Estrela � Edifício Grão Vasco, em Nelas, em que é requerente João Manuel Marques Ferreira, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------  
4.13.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "MÓVEIS SOUSA", NA 
RUA DR. EURICO AMARAL, EM NELAS. REQUERENTE: MÓVEIS SOUSA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento comercial - �Móveis Sousa�, na Rua Dr. Eurico Amaral, em Nelas. 
Requerente: Móveis Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de uma tabuleta com as dimensões de 
1,45x1,00 m na fachada principal, de acordo com a fotografia apresentada.-------------------------
---- Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da tabuleta 
publicitária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, não vejo 
qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 19,00h e paragem para almoço das 
12,30h às 14,30h. Encerramento ao Sábado e Domingo à tarde.---------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento comercial - �Móveis Sousa�, na Rua Dr. 
Eurico Amaral, em Nelas, em que é requerente Móveis Sousa, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 4.14.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS, NA RUA GAGO 
COUTINHO, Nº. 82, EM NELAS. REQUERENTES: ISABEL GONÇALVES E ROSA 
MARIA PEREIRA  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
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estabelecimento de serviços, na Rua Gago Coutinho, nº. 82, em Nelas. Requerentes: Isabel 
Gonçalves e Rosa Maria Pereira. ---------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de serviços poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de dois autocolantes, com as dimensões de 
1,50x0,30 m, de acordo com o esquema apresentado.---------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação dos 
autocolantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
286, de 15 de Fevereiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 
9,30h às 18,30h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,00h. Aos sábados das 9,30h às 
12,30h. Encerramento aos Domingos.----------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de serviços, na Rua Gago Coutinho, nº. 82, 
em Nelas, em que são requerentes Isabel Gonçalves e Rosa Maria Pereira, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------- 
 4.15.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE PASTELARIA E PADARIA COM 
FABRICO PRÓPRIO - "DOCE PECADO", NO LARGO DO MUNICÍPIO, EM NELAS. 
REQUERENTE: ÓSCAR RAUL FIGUEIREDO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de Pastelaria e Padaria com fabrico próprio � �Doce Pecado�, no Largo do 
Município, em Nelas. Requerente: Óscar Raul de Figueiredo. -----------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, as pastelarias 
poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, alínea a), do artigo 7º., do 
Capítulo III.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
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---- III. Contudo o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso com as 
dimensões de 0,50x1,00 m, de acordo com a fotografia apresentada.---------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
1583, de 27 de Outubro de 2005, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 
6,30h às 22,00h e encerramento aos sábados.-------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de Pastelaria e Padaria com fabrico próprio 
� �Doce Pecado�, no Largo do Município, em Nelas, em que é requerente Óscar Raul de 
Figueiredo, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4.16.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA - 
"BEIRANEVES", NA RUA GAGO COUTINHO, Nº. 38, EM NELAS. REQUERENTE: 
BEIRANEVES, SOC. MED. IMOB., LDª.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de mediação imobiliária - �Beiraneves�, na Rua Gago Coutinho, nº. 38, em 
Nelas. Requerente: Beiraneves, Soc. Med. Imob., Ldª.--------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos comerciais podem escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 
6 e as 24 horas, de todos os dias da semana.---------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, foi solicitada autorização para colocação de dois anúncios luminosos, com 
as dimensões de 2,60x0,60m e outro colocado em balanço, com 0,60x0,60m, de acordo com a 
fotografia apresentada.----------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O anúncio luminoso em balanço viola o disposto no Regulamento de Publicidade, pois 
o balanço é superior a 0,50 metros (aproximadamente 0,60 metros).----------------------------------
---- IV. Ainda assim, embora o balanço seja superior a 0,50 m, este não provoca obstrução de 
perspectivas panorâmicas, não afecta a estética ou ambiente do edifício, não é susceptível de 
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causar danos a terceiros ou confundir com sinalização de tráfego, de acordo com o artigo 14º.,  
que determine razões pela qual se pode indeferir este pedido de licenciamento de publicidade.--
---- V. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- VI. Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
403, de 14 de Março de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h 
às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,30h e encerramento ao Domingo.---------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de mediação imobiliária - �Beiraneves�, na 
Rua Gago Coutinho, nº. 38, em Nelas, em que é requerente Beiraneves, Soc. Med. Imob., Ldª., 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------   
4.17.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE RAÇÕES, NA RUA DO 
COMÉRCIO, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: AGROCANAS - 
COMÉRCIO DE RAÇÕES, LDª.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de comércio de rações, na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim. 
Requerente: Agrocanas � Comércio de Rações, Ldª. ----------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos comerciais podem escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 
6 e as 24 horas, de todos os dias da semana.---------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, de acordo com o artigo 16º., do supracitado regulamento, o pedido de 
concessão do mapa de horário não se encontra devidamente instruído. Este só poderá ser 
emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade e do pagamento da 
respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um toldo publicitário na fachada 
principal, com as dimensões de 9,90 ml de frente e 0,70 m de avanço, de acordo com esquema 
apresentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
toldo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
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320, de 20 de Fevereiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 
9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. Encerramento aos sábados à 
tarde e domingos.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de comércio de rações, na Rua do 
Comércio, em Canas de Senhorim, em que é requerente Agrocanas � Comércio de Rações, Ldª., 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------  
4.18.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE, NA RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, 
EM CANAS DE SENHORIM, PARA COLOCAR UM TOLDO PUBLICITÁRIO. 
REQUERENTE: JOSÉ MANUEL SOARES FERNANDES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de publicidade, na Rua Dr. Abílio Monteiro, em Canas de Senhorim, 
para colocar um toldo publicitário. Requerente: José Manuel Soares Fernandes.--------------------
---- Foi solicitado anulação do pedido de colocação de um painel publicitário e de um toldo.-----
---- Requer agora autorização para proceder à colocação de um toldo na fachada principal do 
edifício com as dimensões de 2,55 ml de frente e 0,90 m de avanço, de acordo com esquema 
apresentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência da 
Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamneto da publicidade.----------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
--- I) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente na anulação do pedido inicial e 
deferimento da colocação do toldo.-------------------------------------------------------------------------
---- III) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade, na Rua 
Dr. Abílio Monteiro, em Canas de Senhorim, para colocar um toldo publicitário, em que é 
requerente José Manuel Soares Fernandes, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
 4.19.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "BAR SEMP'ABRIR", NA 
RUA DO SOITO, EM VILAR SECO. REQUERENTE: JOSÉ MORAIS SAMPAIO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas � �Bar Sempr�Abrir�, na Rua do Soito, em Vilar Seco. Requerente: 
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José Morais Sampaio. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os Bares poderão 
estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana, alínea b), do artigo 7º., do Capítulo III.--
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso (0,40x0,60), uma 
placa (3,80x0,40) e dois toldos (3,50 ml x 0,60 m de avanço e 1,80 ml x 0,60 m de avanço), de 
acordo com as fotografias apresentadas.-------------------------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso, placa e toldos. --------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
164, de 30 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 12,00h 
às 2,00h de Domingo a Quinta-Feira e das 12,00h às 4,00h nas sextas, sábados e vésperas de 
feriados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de bebidas � �Bar Sempr�Abrir�, na Rua do 
Soito, em Vilar Seco, em que é requerente José Morais Sampaio, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------   
4.20.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "CAFÉ A GALÉ", NA RUA 
KEIL DO AMARAL, Nº. 16, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ANTÓNIO 
ILÍDIO RODRIGUES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas � �Café A Galé�, na Rua Keil do Amaral, nº. 16, em Canas de 
Senhorim. Requerente: António Ilídio Rodrigues. -------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os bares poderão 
estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana, alínea b), do artigo 7º., do Capítulo III.--
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
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estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
----- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um toldo publicitário com as 
dimensões de 7,00 ml e 1,00 m de avanço, de acordo com a fotografia apresentada.---------------
---- Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
toldo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
365, de 6 de Março de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 7,00h às 
2,00h de todos os dias da semana.--------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de bebidas � �Café A Galé�, na Rua Keil 
do Amaral, nº. 16, em Canas de Senhorim, em que é requerente António Ilídio Rodrigues, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
 4.21.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE PAPELARIA - "PAPELARIA PARK", 
EM NELAS. REQUERENTE: NELPARK - COM. ART. PAPELARIA, UNIPESSOAL, 
LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de papelaria - �Papelaria Park�, em Nelas. Requerente: Nelpark � Com. Art. 
Papelaria, Unipessoal, Ldª.-----------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de dois toldos com as dimensões de 2,60 
ml de frente e 1,50 m de avanço e um autocolante com a dimensão de 0,70x1.00m, de acordo 
com o esquema apresentado.--------------------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
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anúncio luminoso.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
55, de 9 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 
19,00 horas, com paragem para almoço das 13,00h às 14,30h e domingo das 9,00h às 12,00h. --
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de papelaria - �Papelaria Park�, em Nelas, 
em que é requerente Nelpark � Com. Art. Papelaria, Unipessoal, Ldª., nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------ 
 4.22.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DE VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DO CONCELHO DE NELAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de funcionamento de vários estabelecimentos do 
Concelho de Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Os seguintes pedidos encontram-se devidamente instruídos, de acordo o artigo 16º., do 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços do Concelho de Nelas. Assim, não vejo qualquer inconveniente na 
aprovação dos mapas de horário, desde que não seja posta em causa a segurança e tranquilidade 
pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o artigo 3º. deste regulamento, os estabelecimentos comerciais podem 
escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 6 e as 24 horas, de todos os dias da 
semana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bars e self-service e estabelecimentos 
análogos poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana.---------------------------
---- Clubes, cabarés, boites, dancings, casas de fado, bares e estabelecimentos análogos, 
poderão estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana. No entanto, por deliberação 
camarária de 13 de Abril de 2005, estes estabelecimentos só poderão funcionar até às 4 horas 
nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado. Nos restantes dias deverão encerrar às 2 horas.-
---- 1) Quinta do Castanheiro � Turismo Rural, de José António Loureiro Lopes Novo, na 
Rua Professor Bidarra, nas Caldas da Felgueira, com o período de funcionamento contínuo.-----
---- 2) Quinta do Castanheiro - Bar, de José António Loureiro Lopes Novo, na Rua Professor 
Bidarra, nas Caldas da Felgueira, com o período de funcionamento das 8,00 horas às 2,00horas, 
de Domingo a Quinta-Feira e das 8,00h às 4,00h nas sextas-feiras, sábados  e vésperas de 
feriados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Auto Mecânica Ideal de Nelas, de Carlos Figueiredo Mendes, na Rua do Dr. Eurico 
Amaral � Bombas da Galp, em Nelas, com o período de funcionamento das 8,30 horas às 19,00 
horas e paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas. Encerramento ao Domingo à tarde 
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---- 4) Agência Funerária Zélita, de Zélita Agência Funerária, Ldª., na Rua do Pombal, em 
Nelas, com o período de funcionamento contínuo. ------------------------------------------------------
---- 5) Venda a retalho produtos lar, de J. Leandro & Silva, Ldª., na Avª. João XXIII, em 
Nelas, com o período de funcionamento das 9,00 horas às 19,00 horas, com paragem para 
almoço das 12,30 horas às 14,30 horas.--------------------------------------------------------------------
---- 6) Comércio de electrodomésticos, de Marcelino FB Correia Carvalho, na Avª. João 
XXIII, Loja 6, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,30 horas às 19,00 horas e 
paragem para almoço das 12,30 horas às 14,30 horas. Aos Sábados das 9,30 horas às 12,30 
horas e encerramento ao Domingo.-------------------------------------------------------------------------
---- 7) Agência Funerária Zélita, de Zélita Agência Funerária, Ldª., na Rua do Pombal, em 
Nelas, com o período de funcionamento contínuo.-------------------------------------------------------
---- 8) O Brazão, de Luís Fernando Ferreiro, no Largo do Correio Velho, em Nelas, com o 
período de funcionamento das 10,00h às 22,00h, com paragem para almoço das 15,00h às 
18,00h. Encerramento na Segunda-Feira.------------------------------------------------------------------
---- 9) Comércio a retalho, de Maria Isabel Marques Matias, na Rua Dr. Abel Pais Cabral, 
nº.18,em Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para 
almoço das 12,30h às 14,30h. Encerramento ao Domingo.---------------------------------------------
---- 10) Oficina de reparação automóvel, de Garagem Irmão Ramos Pinto, Ldª., na Praça Dr. 
José Veiga Simão, em Nelas, com o período de funcionamento das 8,30 h às 18,00h, com 
paragem para almoço das 12,30h às 14,00h. Encerramento ao Sábado e Domingo.-----------------
---- 11) Associação Recreativa e Cultural, da Associação do Folhadal C.S.C. Recreativo, na 
Travessa da Associação, nº. 1, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h às 2,00h.--
---- 12) Hotel Rural Quinta dos Belos Ares, do Hotel Rural Quinta dos Belos Ares, Ldª., na 
Rua das Casquilhas, nº.4, em Santar, com o período de funcionamento contínuo.-------------------
---- 13) Sapataria, de Maria Ester Morais, na Rua dos Chões, nº. 17, em Carvalhal Redondo, 
com o período de funcionamento das 9,00 horas às 19,00horas, com paragem para almoço das 
12,00 horas às 14,00 horas. Encerramento ao Domingo. ------------------------------------------------
---- 14) Fitofarmacêuticos, de José Casimiro da Silva, na Rua Prof. Sampaio, em Aguieira, 
com o período de funcionamento das 8,00 horas às 20,00 horas, com paragem para almoço das 
13,00 horas às 14,00 horas. Encerramento ao Domingo.------------------------------------------------
---- 15) Bar, de ZPL � Comércio de Combustíveis, Ldª., na E.N. nº. 234, Km 95.6, em Nelas, 
com o período de funcionamento das 6,00h às 24,00 horas.--------------------------------------------
---- 16) Bar das Piscinas, de O Marquês � Café-Bar, junto às Piscinas Municipais, em Nelas, 
com o período de funcionamento das 8,00 horas às 2,00 horas.----------------------------------------
---- 17) Farmácia, de Isabel Maria dos Santos Rodrigues Sá Morais Rodrigues Videira Lopes, 
na Rua Dr. Albino Pais, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,00 horas às 19,30 
horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas.-------------------------------------
---- 18) Oficina de Motorizadas, de José António Narciso dos Santos, na Rua 23 de Agosto, 
em Moreira, com o período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço 
das 13,00h às 14,30h. Encerramento aos domingos.-----------------------------------------------------
---- 19) Mediação de Seguros, de Mestre Batista Seguros, Ldª., na Rua Gago Coutinho, em 
Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h às 17,30h, com paragem para almoço das 
12,30 h às 14,00h. Encerramento aos Sábados e Domingos.--------------------------------------------
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---- 20) Venda de miudezas, de Jianzhen he, no Largo Alexandre Herculano, em Nelas, com o 
período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 
14,00h.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 21) Venda de miudezas, de Jianzhen he, na Avª. João III, em Nelas, com o período de 
funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,00h.-------------
---- 22) Venda de Candeeiros, de Jofeange � Comércio e produção de candeeiros, Ldª., na Avª. 
João XXIII, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,30h às 17,30h, com paragem 
para almoço das 12,30 h às 14,30 h. Aos Sábados e Domingos funciona das 14,30h às 19,00h.--
---- 23) Rossio - 77, de João Cabral Ribeiro, herdeiros, na Rua Luis de Camões, em Nelas, com 
o período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30 horas às 
14,30 horas. Encerramento aos domingos.-----------------------------------------------------------------
---- 24) Gabinete de explicações, de Nelpark � Comércio de Artigos de Papelaria Unipessoal, 
Ldª., na Avª. Fortunato de Almeida, em Nelas, com o período de funcionamento das 10,00h às 
19,00h, com paragem para almoço das 13,00h às 14,30h. Sábados das 9,00h às 13,00h e 
encerramento aos Domingos. -------------------------------------------------------------------------------
---- 25) Aquecimento Central e Canalizações, de Cristina Isabel Henriques Ribeiro, na Rua 
Sacadura Cabral, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,00 horas às 19,00 horas, 
com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,30 horas. Sábado das 9,00h às 13,00h e 
encerramento aos domingos.---------------------------------------------------------------------------------
---- 26) Mini-Mercado, de António Alves, na Rua Direita, em Vila Ruiva, com o período de 
funcionamento das 6,30h às 22,00h. -----------------------------------------------------------------------
---- 27) Talho, de António Alves, na Rua Direita, em Vila Ruiva, com o período de 
funcionamento das 6,30h às 22h.----------------------------------------------------------------------------
---- 28) Taberna, de António Alves, na Rua Direita, em Vila Ruiva, com o período de 
funcionamento das 6,30h às 22,00h.------------------------------------------------------------------------
---- 29) Mini-Mercado, de António Marques Ferreira, na Rua Direita, em Vila Ruiva, com o 
período de funcionamento das 6,30h às 22,00h.----------------------------------------------------------
---- 30) Cervejaria, de António Marques Ferreira, na Rua Direita, em Vila Ruiva, com o 
período de funcionamento das 6,30h às 22,00h.----------------------------------------------------------
---- 31) Café Alegria, de Carlos Luis Alves, na Rua da Capela, em Vila Ruiva, com o período 
de funcionamento das 9,00h às 24,00h.--------------------------------------------------------------------
---- 32) Mercearia, de Raul Lourenço Monteiro, na Rua Formosa, em Carvalhas, com o 
período de funcionamento das 7,00 h às 23,00 h, com paragem para almoço das 12,30h às 
14,00h.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 33) Mercearia, de Severino Santos Carvalho, na Vila de Senhorim, com o período de 
funcionamento das 8,00 h às 21,00 h, com paragem para almoço das 13,00h às 14,00h.-----------
---- 34) Tuticonta, de Tuticonta Nelas, Ldª., na Rua Fonte do Castanheiro, em Nelas, com o 
período de funcionamento das 9,00h às 18,30h, com paragem para almoço das 12,30 horas às 
14,00 horas. Encerramento aos sábados e domingos.�.--------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos do Concelho de Nelas atrás referidos, nos termos 
e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------- 
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 4.23.PEDIDO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM 
RESERVATÓRIO SUPERFICIAL DE ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEIS G.P.L., 
COM A CAPACIDADE DE 4,48 M3, NA AVª. DA LIBERDADE EM NELAS. 
REQUERENTE: VINÍCOLA DE NELAS, S.A. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Março de2006, 
que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de construção e exploração de um reservatório superficial de 
armazenagem de combustíveis G.P.L., com a capacidade de 4,48 m3, na Avª. da Liberdade, em 
Nelas. Requerente: Vinícola de Nelas, S.A.---------------------------------------------------------------
---- 1 � Realizada a vistoria inicial a 22 de Março de 2006, de acordo com o ponto 4, do artigo 
12º., do Dec.Lei nº. 267/2002, de 26 de Novembro, os Peritos emitiram um parecer favorável.--
---- 2 � O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto na Portaria nº. 
1110/01, de 19 de Setembro e Portaria nº. 1188/03, de 10 de Outubro;-------------------------------
---- 3 � De acordo com o disposto no Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Dec.Lei nº. 177/01, de 4 de Junho e Dec.Lei nº. 267/2002, de 26 de Novembro, nada a opor à 
aprovação do projecto de construção do armazém de combustível, desde que cumpridas todas as 
disposições previstas nas suas peças escritas e desenhadas, bem como no R.G.E.U., no P.D.M. e 
outra legislação aplicável.------------------------------------------------------------------------------------
---- 4 � Mais informo que o requerente deverá apresentar o termo de responsabilidade pela 
direcção e execução técnica da obra, antes do levantamento da licença de construção.-------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de construção e 
exploração de um reservatório superficial de armazenagem de combustíveis G.P.L., com a 
capacidade de 4,48 m3, na Avª. da Liberdade, em Nelas, em que é requerente Vinícola de Nelas, 
S.A., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.- 
  

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ________________________________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada 
e assinada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 


